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Identificação da Escola:Básica e Secundária Padre Manuel Álvares
Círculo: Madeira
Sessão:Distrital

Projeto de Recomendação:

Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

Por que é que a Europa passa por uma crise? A formação de uma crise financeira na zona do
euro deu-se, fundamentalmente, por problemas fiscais. Alguns países, como a Grécia,
Espanha e Portugal gastaram mais dinheiro do que conseguiram arrecadar por meio de
impostos nos últimos anos. Para se financiar, passaram a acumular dívidas. Assim, a relação
do endividamento sobre a riqueza produzida anualmente de muitas nações do continente
europeu ultrapassou significativamente o limite de 60% estabelecido no Tratado de
Maastricht, de 1992, que criou a zona do euro. No caso das economias portuguesa,
espanhola e grega, por exemplo, verificou-se, também, um grave descontrole das contas
públicas, a razão dívida/riqueza é mais que o dobro deste limite. A desconfiança de que os
governos da região sul da Europa teriam dificuldade para honrar suas dívidas fez com que os
investidores passassem a temer. O país e a Europa estão a viver um período de crise
económica e financeira como nunca antes visto. Basta ver os telejornais, diários e outros
órgãos de comunicação para se perceber que o problema é muito sério. Nas nossas casas, na
escola e na rua muitos jovens se queixam da falta de dinheiro. No dia 10 de dezembro 2012
realizamos uma sessão/debate com o sr deputado da Assembleia da República, Jacinto
Serrão. Uma das conclusões do debate foi “Jovens devem lutar contra a crise de
incompetência ” . Nada melhor que os jovens por que “têm mais coragem, mais ideias
arejadas, estão mais propensos ás mudanças” para enfrentar esta crise. Assim, os deputados
da Escola Básica e Secundaria Padre Manuel Álvares propõem medidas no sentido de
encorajar os jovens a não desanimarem…

Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1. Apostar na diminuição da carga fiscal uma vez que as pessoas levam cada vez menos
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dinheiro para as suas casas-

2. Encorajar todos os jovens europeus a não desanimarem porque somos nós que marcamos
a diferença

3. Melhorar a qualificação dos jovens através de cursos que incentivem o auto-emprego e a
criatividade uma vez que o tempo que vivemos é de grande exigência profissional.

